
CAM  (3361901)
એસાઇનમે�ટ  એસાઇનમે�ટ  

યુિનટ ૧યુિનટ ૧ ફ�ડામે�ટલ ઓફ કો�પુટર એડેડ મે�યુફે�ચ�રગફ�ડામે�ટલ ઓફ કો�પુટર એડેડ મે�યુફે�ચ�રગ

૧. ૧. NC ની �યા�યા આપો. ( ૨ મા�સ� )ની �યા�યા આપો. ( ૨ મા�સ� )

૨.૨.NC મશીન ના ભાગો સમ�વો. / મશીન ના ભાગો સમ�વો. / NC મશીન નો �લોક ડાયા�ામ મશીન નો �લોક ડાયા�ામ 

સમ�વો.( ૩/૪ મા�સ� )સમ�વો.( ૩/૪ મા�સ� )

૩.૩.NC મશીન ના ફાયદા સમ�વો.( ૩/૪ મા�સ� )મશીન ના ફાયદા સમ�વો.( ૩/૪ મા�સ� )

૪.૪.CNC ની �યા�યા આપો. ( ૨ મા�સ� )ની �યા�યા આપો. ( ૨ મા�સ� )

૫.૫.CNC નો �લોક ડાયા�ામ દોરો. ( 3 મા�સ� )નો �લોક ડાયા�ામ દોરો. ( 3 મા�સ� )

૬.૬.NC ની સરખામણી માં ની સરખામણી માં CNC ના ફાયદા જણાવો. (3 મા�સ� )ના ફાયદા જણાવો. (3 મા�સ� )

૭.૭.CNC / CNC ટન�ર / ટન�ર / CNC મશીન�ગ સે�ટર ની લાિ�કતા ઓ જણાવો. ( મશીન�ગ સે�ટર ની લાિ�કતા ઓ જણાવો. ( 

3 મા�સ� )3 મા�સ� )

૮.૮.CNC ના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. ( 4  મા�સ� )ના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. ( 4  મા�સ� )

૯.૯.NC અને અને CNC નો તફાવત જણાવો. ( 3 મા�સ� )નો તફાવત જણાવો. ( 3 મા�સ� )

૧૦.૧૦.DNC મશીન નો �લોક ડાયા�ામ સમ�વો/ ટૂંક નોધ લખો (૩/૪ મશીન નો �લોક ડાયા�ામ સમ�વો/ ટૂંક નોધ લખો (૩/૪ 

મા�સ�)મા�સ�)

યુિનટ ૨ ક���કશન ફીચર ઓફ યુિનટ ૨ ક���કશન ફીચર ઓફ CNC મશીન મશીન 

૧.ઓપન લુપ અને �લોસ લુપ િસ�ટમ ની �યા�યા આપો. ( ૨ મા�સ� )૧.ઓપન લુપ અને �લોસ લુપ િસ�ટમ ની �યા�યા આપો. ( ૨ મા�સ� )

૨.ઓપન લુપ િસ�ટમ આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩/૪ મા�સ� )૨.ઓપન લુપ િસ�ટમ આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩/૪ મા�સ� )

૩.�લોસ લુપ િસ�ટમ આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩/૪ મા�સ� )૩.�લોસ લુપ િસ�ટમ આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩/૪ મા�સ� )

૪.૪.MCU ( મશીન કં�ોલ યુિનટ ) ના કય� જણાવો. ( 3 મા�સ� )મશીન કં�ોલ યુિનટ ) ના કય� જણાવો. ( 3 મા�સ� )

૫.�પી�ડલ �ાઈવ આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩/૪ મા�સ� )૫.�પી�ડલ �ાઈવ આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩/૪ મા�સ� )

૬.ફીડ �ાઈવ આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩/૪ મા�સ� )૬.ફીડ �ાઈવ આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩/૪ મા�સ� )

૭.ફીડ �ાઈવ ની લા�િણકતા ઓ જણાવો. ( ૩ મા�સ� )૭.ફીડ �ાઈવ ની લા�િણકતા ઓ જણાવો. ( ૩ મા�સ� )

૮.૮.CNC મશીન ના િવિવધ ભાગો ના નામ આપો . (૨ મા�સ� )મશીન ના િવિવધ ભાગો ના નામ આપો . (૨ મા�સ� )

૯.હાઇ�ો-�ટે�ટક �લાઈડ વે આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩મા�સ� )૯.હાઇ�ો-�ટે�ટક �લાઈડ વે આકૃિત સાથે સમ�વો. ( ૩મા�સ� )

10. �રસ�યુ�લેટ�ગ બોલ ��ુ આકૃિત સાથે વણ�વો. ( 3 મા�સ� )10. �રસ�યુ�લેટ�ગ બોલ ��ુ આકૃિત સાથે વણ�વો. ( 3 મા�સ� )

૧૧. ૧૧. ATC (ઓટોમેટીક ટુલ ચે�જર) આકૃિત સાથે વણ�વો. ઓટોમેટીક ટુલ ચે�જર) આકૃિત સાથે વણ�વો. 

( 3 મા�સ� )( 3 મા�સ� )

૧૨. ૧૨. APC (ઓટોમેટીક પેલેટ ચે�જર) આકૃિત સાથે વણ�વો. ઓટોમેટીક પેલેટ ચે�જર) આકૃિત સાથે વણ�વો. 

( 3 મા�સ� )( 3 મા�સ� )

૧૩. �વોલીફાઈડ ટુલ અને તેના ફાયદા સમ�વો (૩/૪ મા�સ�)૧૩. �વોલીફાઈડ ટુલ અને તેના ફાયદા સમ�વો (૩/૪ મા�સ�)

૧૪. વટ�કલ મશીન�ગ સે�ટર / ૩ અ�ીસ ૧૪. વટ�કલ મશીન�ગ સે�ટર / ૩ અ�ીસ CNC મીલ�ગ મશીન ની આકૃિત મીલ�ગ મશીન ની આકૃિત 

દોરો (૩/૪ મા�સ�)દોરો (૩/૪ મા�સ�)

૧૫. ટન�ગ સે�ટર / ૨ અ�ીસ ૧૫. ટન�ગ સે�ટર / ૨ અ�ીસ CNC લેથ ની આકૃિત દોરો (૩/૪ મા�સ�)લેથ ની આકૃિત દોરો (૩/૪ મા�સ�)

યુિનટ ૩ યુિનટ ૩ CNC ટન�ગ સે�ટર અને મશીન�ગ સે�ટરટન�ગ સે�ટર અને મશીન�ગ સે�ટર

૧.�યા�યા આપો  : ૧.�યા�યા આપો  : HMC , VMC , UMC ( ૨ મા�સ� ) ( ૨ મા�સ� )

૨.૨.GKS , IGES, PHIGS અને અને DXF ના પુરા નામ  આપો / �ા�ફ�સ ઇ�ટરફે�સગ ના પુરા નામ  આપો / �ા�ફ�સ ઇ�ટરફે�સગ 

STANDARD  ના નામ આપો. ( ૨ મા�સ� )ના નામ આપો. ( ૨ મા�સ� )

૩.૩.CNC મશીન�ગ સે�ટર/વટ�કલ મશીન�ગ સે�ટર (મશીન�ગ સે�ટર/વટ�કલ મશીન�ગ સે�ટર (VMC) ની �પેસીફીકેસન આપો ની �પેસીફીકેસન આપો 

.( ૩મા�સ� ).( ૩મા�સ� )

૪.વટ�કલ મશીન�ગ સે�ટર / ૩ અ�ીસ ૪.વટ�કલ મશીન�ગ સે�ટર / ૩ અ�ીસ CNC મીલ�ગ મશીન ની આકૃિત દોરો (૩/૪ મીલ�ગ મશીન ની આકૃિત દોરો (૩/૪ 

મા�સ�)મા�સ�)  ( UNIT 2)
૫.ટન�ગ સે�ટર / ૨ અ�ીસ ૫.ટન�ગ સે�ટર / ૨ અ�ીસ CNC લેથ ની આકૃિત દોરો (૩/૪ મા�સ�)લેથ ની આકૃિત દોરો (૩/૪ મા�સ�) ( UNIT 2)

યુિનટ ૪ યુિનટ ૪ CNC પાટ� �ો�ા�મગપાટ� �ો�ા�મગ

૧.�યા�યા આપો  : મોડલ અને નોન મોડલ કમા�ડ ( ૨ મા�સ�)૧.�યા�યા આપો  : મોડલ અને નોન મોડલ કમા�ડ ( ૨ મા�સ�)

૨. ૨. CNC પાટ� �ો�ા�મગ નું ���ચર આપો ( ૨ મા�સ� )પાટ� �ો�ા�મગ નું ���ચર આપો ( ૨ મા�સ� )

૩.�ીપરે�ી ફં�સન (૩.�ીપરે�ી ફં�સન (G કોડ)અને મીસેલીનીયશ ફં�સન(કોડ)અને મીસેલીનીયશ ફં�સન(M કોડ) એટલે શું? ઉદાહરણ કોડ) એટલે શું? ઉદાહરણ 

આપો.(૨ મા�સ�)આપો.(૨ મા�સ�)

૪. કોઈ પણ બે �ીપરે�ી ફં�સન (૪. કોઈ પણ બે �ીપરે�ી ફં�સન (G કોડ) સમ�વો/ સ�યુ�લર ઇ�ટરપોલેશન સમ�વો. કોડ) સમ�વો/ સ�યુ�લર ઇ�ટરપોલેશન સમ�વો. 

(૩ મા�સ�)(૩ મા�સ�)

૫. ૫. CANNED CYCLE એટલે શું? તેના ઉદાહરણ આપો.(૩/૪ મા�સ� )એટલે શું? તેના ઉદાહરણ આપો.(૩/૪ મા�સ� )

૬. ટુલ લે�થ ��પે�સેસન સમ�વો.(૩/૪ મા�સ� )૬. ટુલ લે�થ ��પે�સેસન સમ�વો.(૩/૪ મા�સ� )

૭. ટુલ ��પે�સેસન ની જ��રયાતો જણાવો.(૩ મા�સ� )૭. ટુલ ��પે�સેસન ની જ��રયાતો જણાવો.(૩ મા�સ� )

૮. ટુલ રેડીયસ ��પે�સેસન સમ�વો.(૩ મા�સ� )૮. ટુલ રેડીયસ ��પે�સેસન સમ�વો.(૩ મા�સ� )

૯. સબ �ટીન/સબ �ો�ામ એટલે શુ? ઉદાહરણ સાથે સમ�વો. ૯. સબ �ટીન/સબ �ો�ામ એટલે શુ? ઉદાહરણ સાથે સમ�વો. 

(૩/૪ મા�સ�)(૩/૪ મા�સ�) 
10. નીચે આપેલા10. નીચે આપેલા  G /  M કોડ નો અથ� આપો. (૨ મા�સ�)કોડ નો અથ� આપો. (૨ મા�સ�) 
(Any 15 G codes and 7 M codes)

યુિનટ ૫ : રીસે�ટ �ે�ડસ ઇન યુિનટ ૫ : રીસે�ટ �ે�ડસ ઇન CAM
૧.એડે�ટીવ કં�ોલ ની �યા�યા આપો અને તેના ઉપયોગો જણાવો ૧.એડે�ટીવ કં�ોલ ની �યા�યા આપો અને તેના ઉપયોગો જણાવો 

( ૨/૩ મા�સ�)( ૨/૩ મા�સ�)

૨. એડે�ટીવ કં�ોલ સમ�વો (૩/૪ મા�સ�)૨. એડે�ટીવ કં�ોલ સમ�વો (૩/૪ મા�સ�)

૩. ૩. FMS ના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો ( ૩/૪  મા�સ� )ના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો ( ૩/૪  મા�સ� )

૪. ૪. CIM ની �યા�યા આપી તેના મુ�ય ભાગો જણાવો.(૨ મા�સ�)ની �યા�યા આપી તેના મુ�ય ભાગો જણાવો.(૨ મા�સ�)

૫. ૫. CIM ના  કાય� �ે�ો જણાવો.(૨ મા�સ�)ના  કાય� �ે�ો જણાવો.(૨ મા�સ�)

૬. ૬. CIM ની ટેકનોલો� જણાવો.(૨ મા�સ�)ની ટેકનોલો� જણાવો.(૨ મા�સ�)

૭. ૭. CIM ના ફાયદા અને ગેર ફાયદા જણાવો.(૪ મા�સ�)ના ફાયદા અને ગેર ફાયદા જણાવો.(૪ મા�સ�)

૮. રોબોટ ની �યા�યા આપી િપચ , યો અને રોલ એટેલે સુ તે જણાવો. (૨ મા�સ�)૮. રોબોટ ની �યા�યા આપી િપચ , યો અને રોલ એટેલે સુ તે જણાવો. (૨ મા�સ�)

૯. રોબોટ ના મુ�ય ભાગો ના નામ આપો. (૨ મા�સ�)૯. રોબોટ ના મુ�ય ભાગો ના નામ આપો. (૨ મા�સ�)

10. રોબોટ ના 10. રોબોટ ના INDUSTRIYAL ઉપયોગો જણાવો. (૩ મા�સ�)ઉપયોગો જણાવો. (૩ મા�સ�)

૧૧. રેપીડ �ોટોટાઇપ એટલે શુ? તેની ટેકનીકસ જણાવો. (૩ મા�સ�)૧૧. રેપીડ �ોટોટાઇપ એટલે શુ? તેની ટેકનીકસ જણાવો. (૩ મા�સ�)

૧૨. રેપીડ �ોટોટાઇપ ના ઉપયોગો જણાવો (૩ મા�સ�)૧૨. રેપીડ �ોટોટાઇપ ના ઉપયોગો જણાવો (૩ મા�સ�)


